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Uyku ve Kabaday› Kar›ncalar...
Klasik müzik sevenlerin aras›nda bir
anket yap›lsa san›r›m John Sebastian
Bach’›n viyolonsel için besteledi¤i Goldberg Varyasyonlar›, listenin baﬂlar›nda
yer al›r. Ben bu muhteﬂem eserlerin Kayserling ad›nda bir kontu uyutmak için
bestelendi¤ini okudu¤um zaman do¤rusu
çok ﬂaﬂ›rm›ﬂt›m. Herhalde o zamanlar uyku haplar› yoktu; hem olsa bile ilaç yerine müzik na¤meleriyle uyumak çok daha
ekolojik bir yaklaﬂ›m.
Bana kal›rsa, insanlar›n ço¤u uykuya
dalmaktan daha çok uyanmakta zorlan›r. Tabii akla gelen soru: Acaba herhangi bir bestekar bir
asilzadeyi veya bir ö¤retim
görevlisini yataktan kald›rmak için bir beste yapt› m›?
Ben dahil bir çok kimse radyo alarm› ile uyan›r›z. Bu çeﬂit uyanman›n negatif bir yan› müzik seçme olas›l›¤›m›z›n
olmamas›. Do¤rusu ben toplar›n gümbür gümbür gümbürdedi¤i
1812 Uvertürü ile uyanmak istemem. Ama beterin beteri var; o da binlerce insan›n helâk oldu¤u bir facia haberi ile uyanmak. Maalesef bu konuyu araﬂt›r›rken bizleri güne iyi bir ﬂekilde baﬂlatmak için bestelenmiﬂ bir parçaya rastlamad›m; ama New York Times gazetesinde
Carl Zimmer’in kaleminden ç›kan uykuyla
ilgili bir makaleden ö¤rendiklerimi sizlerle paylaﬂmak isterim (8 Kas›m 2005).
Daha çok hayvanlarla ilgili olan bu makale uzun süredir kafam› kurcalayan bir
çok soruya yan›t veriyor. Kedi ve köpeklerin uyudu¤unu biliriz ama di¤er hayvanlar da uyur mu? Son araﬂt›rmalar, uykunun hayvanlar aleminde san›ld›¤›ndan çok
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daha yayg›n oldu¤unu ortaya koyuyor.
Balina ve fok da uyurmuﬂ ama bizlerin aksine onlar uyurken bir gözü aç›k kal›rm›ﬂ.
Di¤er gözün kapal› olmas› beynin yar›s›n›n uyku esnas›nda kapat›lmas›ndan kaynaklan›rm›ﬂ. Denizde rahat bir ﬂekerleme
yapabilece¤iniz s›¤›naklar›n az oldu¤unu
göz önüne al›rsak tek gözü nöbette b›rakmak mant›kl› bir davran›ﬂ.

Yine ayn› makalede, uyuma rekorunun
yarasalarda oldu¤u (günde 20 saat), en
az uyuyan›n zürafa oldu¤u (günde 4 saat)
yaz›yor. Baﬂka sürprizler de var: Sadece
omurgal›lar de¤il baz› böcekler, özellikle
bal ar›lar› da uykuya yatarm›ﬂ. Uyku konusunda sirke sinekleri ile insanlar aras›ndaki benzerlikler, biliminsanlar›n› oldukça ﬂaﬂ›rtm›ﬂ. Sinek, bizim gibi günde
10 saat uyuyor ve e¤er daha erken uyand›r›l›rsa bir gün sonra daha fazla uyuyormuﬂ. Maalesef sineklerin bizler gibi rüya

görüp görmedikleri sorusu daha ayd›nl›¤a
kavuﬂmuﬂ de¤il. Büyükbaﬂ hayvanlar›n rüya gördüklerini daha önce okumuﬂtum;
ama rüyalar›nda neler gördükleri hakk›nda bilgimiz yok. Bu konunun da yak›nda
ayd›nl›¤a kavuﬂaca¤›ndan benim ﬂüphem
yok. E¤er ileride bir köpe¤in kendini kemikten yap›lm›ﬂ bir ﬂatonun sahibi olarak
gördü¤ü ortaya ç›karsa do¤rusu hiç ﬂaﬂ›rmam. Ayn› ﬂekilde, m›ﬂ›l m›ﬂ›l uyuyan bir
kedi önüne ç›kan her köpe¤e dayak atmay› düﬂleyebilir.
Tekrar uykusuzluk problemine dönersek, bu sorunu çözmek için
akl›ma gelen çareleri sizlerle
paylaﬂmak isterim. E¤er ilaç
almak istemiyor veya
Bach’›n müzi¤inden hoﬂlanm›yorsan›z s›k›c› bir hocan›n verdi¤i dersin kasetlerini dinlemeye ne dersiniz?
Bu tür bir kaset piyasaya sürülürse yok sataca¤› büyük bir
olas›l›k. Her ülkede oldu¤u gibi
bizde de minikleri uykuya yat›rmak
için ninni söylenir. Asl›nda minikler uykuya dalmakta fazla zorlanmazlar ve bu
yüzden bir çok ninninin boﬂa söylendi¤i
gün gibi ortada. Bize kal›rsa ninniye büyüklerin daha çok ihtiyac› var. Birileri bu
tür beste yap›ncaya kadar elde olanlar› biraz de¤iﬂtirerek kullanabiliriz. Örne¤in,
uyumakta zorluk çeken bir bilgisayar ﬂirketinin sahibi için ﬂu ninni söylenebilir:

Dandini dandini dastana
Virüsler girmiﬂ web sayfas›na
Kov McAfee ﬂu virüsleri
Yemesin dosyalar›
Huuu...Huuu
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Kaybolmayan Nöronlar
.

Gün geçmez ki yerli veya yabanc› bas›nda yaﬂlanmayla ilgili bir yaz› ç›kmas›n.
Bir kaç gün önce Harvard Üniversitesi’nin
‹nternet sitesinde yaﬂl›lar› sevindirecek
müthiﬂ
bir
haber
ç›kt›.
(http://www.hno.harvard.edu/gazette/1996/10.03/index.html). ‹nsanlar›n yaﬂ-

land›k s›ra beyin hücrelerinde azalma oldu¤u me¤erse do¤ru de¤ilmiﬂ. Araﬂt›rmay› yapan Prof. Bradley Hyman 90 yaﬂ›ndaki bir adam›n beyin hücre say›s›n›n genç
bir adam›n hücre say›s›ndan daha az olmad›¤›n› söylüyor. Hemen ekleyelim, Alzheimer hastalar›n›n beyninde haf›za görevi üstlenen nöronlarda (mesaj taﬂ›yan hücreler) %50’ye yak›n azalma oldu¤u do¤ru;
ama Hyman’na göre normal yaﬂl›larda hemen hemen hiç azalma olmuyor. Peki o
zaman yaﬂl›lar›n gençlere nazaran daha
unutkan olmalar›n› neye ba¤layabiliriz?
Hyman’a göre problem hücre azalmas›ndan daha çok baz› hücrelerin etkilerini
kaybetmesi. Burada iyi haber, bu hücrelerin yeni geliﬂtirilecek bir ilaç sayesinde
tekrar devreye girme olas›l›¤›n›n çok yüksek olmas›. Böylelikle TV’de s›k s›k gördü¤ümüz, gençlik u¤runa saçlar›n› boyayan
a¤abey ve ablalar›m›z yak›n bir zamanda

beyin hücrelerini de ateﬂleyebilecek. Allah’tan bizim böyle
bir sorunumuz yok.
Ne diyorduk? Ha…hat›rlad›m, yaﬂlanmaktan bahsediyorduk. Benim cefakar bisikletim Düldül de epeyce yaﬂland› ama bu gerçe¤i içine bir
türlü sindiremiyor. Gençlik u¤runa estetik yapt›rd›¤›ndan geçen yaz›lar›m›zdan
birinde bahsetmiﬂtik. Bu saçmal›¤›n pek
iﬂe yaramad›¤› bu hafta sonu ODTÜ tepelerinde Sonbahara hoﬂ geldin demeye giderken iki kere yanl›ﬂ yola sapmas›ndan
belli oldu. Bu da yetmezmiﬂ gibi Pazar
günü Tümay han›mla salsa yapmaya gidece¤imizi de unuttu. ﬁöyle kaliteli bir Bisiklet Yaﬂam Evi bulursam bu münasebetsizi hemen oraya defnedece¤im.
Her neyse, Allah’tan her yaﬂlanan bizim Düldül gibi pusulas›n› ﬂaﬂ›rm›yor. Örne¤in Harvard’da uzun y›llar hocal›k yapan ünlü biyolog Prof. Mayer. Çok say›da
bilimsel makale ve 16 kitab›n yazar› olan
Mayer son kitab›n› yazd›¤› zaman 97 yaﬂ›ndayd›! O y›l bir gazeteciye “daha yazaca¤›m baﬂka kitaplar var” diye demeç veren Mayer, maalesef ömrü vefa etmedi¤i

Gelirsen Yanars›n!
.

Popülarite aç›s›ndan yaﬂl›l›k makaleleriyle aﬂ›k atan bir konu varsa o da kar›ncalard›r. Geçen ay da durum de¤iﬂmedi
(Nature, cilt 437, s. 495). Bu ilginç yarat›klar›n çiftçilik yapt›¤›n›, yabanc› kar›ncalar› bo¤az toklu¤una esir gibi çal›ﬂt›rd›¤›n›, Cengiz Han’›n ordular›n› gölgede b›rakacak kadar iyi savaﬂt›klar›n› bu sayfa-

larda zaten dile gitermiﬂtik. Stanford Üniversitesinden Megan Frederickson ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› araﬂt›rmalar kar›ncalar›n harp konusunda çok daha de¤iﬂik
bir baﬂar›ya imza att›klar›n› ortaya ç›kartm›ﬂ. Bu kez düﬂman a¤açlar. “Kar›nca
yapra¤›n› yedi¤i a¤açla neden savaﬂs›n?”
derseniz, yan›t kendi oturdu¤u a¤ac› ko-

için baﬂka bir eser veremeden aram›zdan
ayr›ld›.
Yaﬂl›l›k olay›na evrimsel aç›dan bakarsak istesek de istemesek de ﬂu soruya bir
yan›t aramam›z gerekir: “Üreme ça¤› geçtikten sonra insanlar neden yaﬂamaya devam etsin?” Daha do¤rusu do¤al seçilim
aç›s›ndan bunun topluma ne gibi bir faydas› olur? California Üniversitesi’nden
Prof. Ron Lee’ye gören neden, torunlar!
Özellikle eski zamanlarda çocuk yetiﬂtirmek çok zor bir iﬂti, diyor Mayer, nene ve
dedeler çocu¤un büyümesine yard›m etmeseydi bizler belki de bu günleri göremeyecektik. (Proceedings of the National
Academy of Sciences, 5 A¤ustos.) Nenelerin ve dedelerin içgüdüsel olarak neden
bu kadar sevildi¤ini herhalde ﬂimdi anlad›n›z. (Bayram harçl›¤›n› da tabi unutmamak gerekir.)

rumak için. Amazon ormanlar›nda yaﬂayan Myrmelachista türü kar›ncalar yerlilerin “ﬁeytan Bahçeleri” diye adland›rd›klar› tek bir a¤aç türünden oluﬂan ufak
koruluklarda yaﬂ›yor. Biyolojik aç›dan bu
kadar zengin bir ormanda tek bir a¤açtan oluﬂan kümelerin nas›l ortaya ç›kt›¤›
merak konusuydu. Bilim insanlar› bu
a¤açlar›n aras›na baﬂka türden bir a¤ac›n
fidanlar›n› dikince sorunun yan›t› kendili¤inden ortaya ç›km›ﬂ: Kar›ncalar bu yeni
dikilen fidanlar›n üstüne formik asit s›karak 5 gün içinde yok etmiﬂler. Çarp›k
kentleﬂmeyi önlemek iﬂte buna derler.
Tevekkeli de¤il bu becerikli yarat›klardan
oluﬂan tek bir koloni varl›¤›n› 800 y›l
sürdürebiliyormuﬂ. Tek bir kar›ncan›n yaﬂ› ise 18-20 y›l kadarm›ﬂ.
Kar›ncalar›n bu marifetleri ortaya ç›kt›k s›ra insan acaba neden onlar bilgisayar veya telefonu bizden daha önce keﬂfetmediler sorusu akla geliyor. Belki ihtiyaç görmediler. Gelecek ay buluﬂmak
üzere.
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